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Reasekuracji 5.A. poświadcza niniejszym, iż działając na zlecenie

ATAS Sp.z o.o
z siedzibą ul. Luksusowa 19, o5-41o Józefów
udzieliło gwarancji ubezpieczeniowej o numerze o6.o5r.7z8
ważnej od 3r.rz,zor9 r. do 3o,rz.zozo r.
Gwarancja spełnia wym09i Ustawy z dnia z4.rr.zor7 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach
turystycznych Dz, U . 2oa7, Poz, 236!.
Beneficjentem gwarancji je5t Marszałek Województwa Mazowieckiego

PrZedmiotem 9Warancji je5t:

1) Zapłata kwoty niezbędnej na pokrycie kosztóW kontynuacji imprezy tUrystycznej tub kosztów powrotu do kraju,
obejmUjących w szczególności koszty transportu i zakwaterowania, w tym także, w uza5adnionei wysokości, koszty
ponieSione przez podróźnych, w przypadku gdy ZleceniodaWca, wbrew obowiązkoWi/ nie zapeWnia tej kontynUacji lUb tego
poWrotU;

2) zwrot Wpłat wniesionych tytułem Zapłaty za imprezę turystyczną lub każdą opłaconą usługę przedsiębiorcy

UłatwiajqcemU nabywanie powiEzanych UsłUg tUrystycznych, w przypadku gdy z przyczyn dotyczących Zleceniodawcy lub
osób, które działaję w jego imieniu, impreza turystyczna lub którakolwiek opłacona usługa przed5iębiorcy ułatwiającemu
nabywanie powiązanych U5łUg tUrystycznych nie została lub nie zostanie zrealizowana;
3) zWrot częŚci Wpłat Wniesionych tytUłem zapłaty za impreżę tUrystyczną odpoWiadajęcą częściimprezy turystycznej lub za
kaŻdą usługę opłaconą przedsiębiorcy UłatwiającemU nabywanie powięzanych UsłUg tUrystycznych odpowiadającą części
UsłUgi, która nie Została lUb nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczęcych Zleceniodawcy lub osób, które działają W ich
im ien iU,

Suma gwarancyjna wynosi 1,7:-2 3oo zł

(słownie:jeden miIion siedemset dwanaście tysięcy trzysta złotych zero groszy)
co stanowi rÓWnowartoŚĆ kwoty 398 061,19 EUR (słownie: trzysta dzieWięćdziesiąt osiem tysięcy sześćdziesiąt ]eden EUR,
19hoo), przeliczoną z zastosowaniem kursu średniego euro, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku

Wystawienia gwarancji, to jest

W

dniu o2.o1.2019 r. (1 EUR

=

4}016

zł\.

Zobowięzania Gwaranta obejmujQ działalnośćZleceniodawcy w zakresie wymienionym w par, 11 9warancji ubezpieczeniowej w
związku z działalnoŚcią wykonywana przez organizatoróW tUrystyki lub przedsiębiorców Ułatwiających nabywanie powięzanych
UsłUg tUrystycznych.
Niniejszy ceńyfikat nie stanoWi podstawy do Wystąpienia pę ez Beneficjenta z ro5z€zeniem, certńikat Wydaje 5ię na Wniosek żIeceniodawcy i
.iego używanie możliwe jestjedynie W prżypadkU doręczenia Marszałkowi WojewódżWa oryginałU gwarancji.
W imieniU AXA Ubezpieczenia Tt]iR 5.A,
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